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Kênh truyền thông của Viện nghiên
cứu Truyền thông phát triển - RED

QUY ĐỊNH CHUNG
DIỄN ĐÀN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN
PHATTRIEN.VN
 Là kênh truyền thông của Viện Nghiên cứu
Truyền thông phát triển - RED, ra đời với
mục đích thúc đẩy sự tham gia của cộng
động vào việc giải quyết các vấn đề xã hội
ở Việt Nam.
 Phattrien.vn hoạt động theo luật pháp của
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam. Bất cứ bài viết nào trái luật pháp Việt
Nam đều bị xóa, thành viên tái phạm sẽ bị
khóa tài khoản.

QUY ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN
TÊN ĐĂNG NHẬP
 Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân
thành viên. Thành viên có trách nhiệm cập nhật thông
tin cá nhân. Không chọn tên đăng nhập đại diện cho
một tập thể, hội, nhóm.
 Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các
danh nhân Việt Nam.
 Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái với
thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 Không dùng tên đăng nhập gây ảnh hưởng xấu đến bất
kz cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào. Tên đăng nhập
có chứa tên thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ
trong hay ngoài nước cần cung cấp chứng minh quyền
đối với thương hiệu khi có khiếu nại.

QUY ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN
HÌNH ĐẠI DIỆN
 Không chứa hình ảnh chính trị gia,
danh nhân Việt Nam.
 Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh
phản cảm, đồi trụy, trái với thuần
phong mỹ tục Việt Nam.
 Không gây ảnh hưởng xấu đến bất
kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 Không chứa thông tin trang web,
đường dẫn, thông tin liên hệ.

QUY ĐỊNH CHO BÀI VIẾT
CẤM CÁC NỘI DUNG
 Liên quan đến an ninh, chính trị, chống lại nhà nước
Việt Nam, tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại
đến an ninh xã hội. Mua bán hàng hoá, dịch vụ
thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật
(Nghị định 59/2006/NĐ-CP).
 Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 Tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã
hội.
 Dùng các từ ngữ thiếu văn hoá, hàm ý dung tục, vi
phạm thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa Việt
Nam.
 Ảnh hưởng đến nhân phẩm, đời tư, danh dự, uy tín
của cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp. Mang hàm ý/
trực tiếp vu khống, xuyên tạc, xúc phạm, công kích,
chỉ trích .... gây mâu thuẫn giữa các cá nhân/ tổ
chức/ doanh nghiệp. Đưa thông tin đời tư/ bí mật nội
bộ của cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp.
 Mang nội dung sai tôn chỉ mục đích của Diễn đàn.
 Quảng cáo.

QUY ĐỊNH CHO BÀI VIẾT
HÌNH THỨC
 Bài viết phải gõ bằng
tiếng Việt có dấu.
Ngôn từ bài viết cần
tuân thủ chuẩn mực
chung của chính tả và
ngữ pháp tiếng Việt.

HÌNH THỨC
XỬ LÝ VI PHẠM
 Tất cả các bài viết vi phạm
Quy định có thể bị xoá,
chuyển chuyên mục, lọc bỏ
nội dung quảng cáo, thay từ
ngữ không phù hợp, tạm
ngừng hiển thị chờ kiểm
duyệt tùy theo mức độ vi
phạm.
 Khi vi phạm Quy định diễn
đàn, thành viên sẽ được
nhắc nhở, cảnh cáo, áp
dụng biện pháp xử lý bài
viết, khoá tài khoản tạm thời
hoặc vĩnh viễn.
 BQT có toàn quyền trong
việc xác định và xử lý bài/
thành viên vi phạm quy định.

QUY ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 Phattrien.vn có toàn quyền sử dụng tất cả những thông
tin có trên diễn đàn.
 Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn
đàn khác, thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của nội
dung bài viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không
chính thống, không hợp pháp, có nội dung không phù
hợp với tiêu chí của Phattrien.vn, Ban quản trị (BQT) có
quyền xử lý không cần thông báo.
 Các đơn vị có nhu cầu trích dẫn bài viết, hình ảnh trên
diễn đàn của Phattrien.vn cần phải ghi rõ “Thông tin này
được trích dẫn từ Phattrien.vn”. Đối với những thông
tin, đời sống cá nhân thì phải liên hệ trực tiếp và được
sự đồng ý của thành viên đó trước khi lấy thông tin.
 Khi thành viên có yêu cầu chỉnh sửa hay xoá bài viết của
chính mình, BQT sẽ kiểm tra và hỗ trợ xoá các thông tin
riêng tư cá nhân, một phần hay toàn bài của thành viên
yêu cầu. Trong các trường hợp còn lại, BQT có quyền
không xoá các bài viết để đảm bảo tính mạch lạc xuyên
suốt của chủ đề.

QUY ĐỊNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 Khi không còn muốn tiếp tục tham gia diễn đàn, nếu có
nhu cầu, các thành viên có thể gửi email yêu cầu khoá
tài khoản. Tuy nhiên BQT có quyền không xoá tài khoản
và toàn bộ bài viết của tài khoản này. Điều này nhằm
đảm bảo tính xuyên suốt của các chủ đề trên diễn đàn
và cũng là thông lệ mà hầu như các diễn đàn trên thế
giới đều áp dụng.
 Tất cả các thông tin trong bài viết của thành viên mang
tính chủ quan cá nhân nên đọc giả cần lưu ý không nên
sử dụng những thông tin này trong các quyết định của
cuộc sống hàng ngày. Phattrien.vn không chịu trách
nhiệm về thiệt hại của thành viên do việc sử dụng thông
tin chưa xác thực.
 Phattrien.vn có quyền can thiệp bài viết/ chủ đề (sửa,
dán chú ý, khóa, xóa bài...), cung cấp thông tin về bài
viết, cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan
chức năng.
 Thông tin liên hệ của thành viên khi đăng ký được
Phattrien.vn bảo mật.
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